
 
 
 
 

PPssaallmm    4400..11--1111 [Worship]   
11  II  wwaaiitteedd  ppaattiieennttllyy  ffoorr  tthhee  LLOORRDD;;  hhee  iinncclliinneedd  ttoo  mmee  aanndd  
hheeaarrdd  mmyy  ccrryy..  22  HHee  ddrreeww  mmee  uupp  ffrroomm  tthhee  ddeessoollaattee  ppiitt,,  oouutt  ooff  tthhee  
mmiirryy  bboogg,,  aanndd  sseett  mmyy  ffeeeett  uuppoonn  aa  rroocckk,,  mmaakkiinngg  mmyy  sstteeppss  sseeccuurree..  
33  HHee  ppuutt  aa  nneeww  ssoonngg  iinn  mmyy  mmoouutthh,,  aa  ssoonngg  ooff  pprraaiissee  ttoo  oouurr  GGoodd..  
MMaannyy  wwiillll  sseeee  aanndd  ffeeaarr,,  aanndd  ppuutt  tthheeiirr  ttrruusstt  iinn  tthhee  LLOORRDD..  44  
HHaappppyy  aarree  tthhoossee  wwhhoo  mmaakkee  tthhee  LLOORRDD  tthheeiirr  ttrruusstt,,  wwhhoo  ddoo  nnoott  
ttuurrnn  ttoo  tthhee  pprroouudd,,  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  ggoo  aassttrraayy  aafftteerr  ffaallssee  ggooddss..  55  
YYoouu  hhaavvee  mmuullttiipplliieedd,,  OO  LLOORRDD  mmyy  GGoodd,,  yyoouurr  wwoonnddrroouuss  
ddeeeeddss  aanndd  yyoouurr  tthhoouugghhttss  ttoowwaarrdd  uuss;;  nnoonnee  ccaann  ccoommppaarree  wwiitthh  
yyoouu..  WWeerree  II  ttoo  pprrooccllaaiimm  aanndd  tteellll  ooff  tthheemm,,  tthheeyy  wwoouulldd  bbee  mmoorree  
tthhaann  ccaann  bbee  ccoouunntteedd..  66  SSaaccrriiffiiccee  aanndd  ooffffeerriinngg  yyoouu  ddoo  nnoott  
ddeessiirree,,  bbuutt  yyoouu  hhaavvee  ggiivveenn  mmee  aann  ooppeenn  eeaarr..  BBuurrnntt  ooffffeerriinngg  aanndd  
ssiinn  ooffffeerriinngg  yyoouu  hhaavvee  nnoott  rreeqquuiirreedd..  77  TThheenn  II  ssaaiidd,,  ""HHeerree  II  aamm;;  iinn  
tthhee  ssccrroollll  ooff  tthhee  bbooookk  iitt  iiss  wwrriitttteenn  ooff  mmee..  88  II  ddeelliigghhtt  ttoo  ddoo  yyoouurr  
wwiillll,,  OO  mmyy  GGoodd;;  yyoouurr  llaaww  iiss  wwiitthhiinn  mmyy  hheeaarrtt..""  99  II  hhaavvee  ttoolldd  tthhee  
ggllaadd  nneewwss  ooff  ddeelliivveerraannccee  iinn  tthhee  ggrreeaatt  ccoonnggrreeggaattiioonn;;  sseeee,,  II  hhaavvee  
nnoott  rreessttrraaiinneedd  mmyy  lliippss,,  aass  yyoouu  kknnooww,,  OO  LLOORRDD..  1100  II  hhaavvee  nnoott  
hhiiddddeenn  yyoouurr  ssaavviinngg  hheellpp  wwiitthhiinn  mmyy  hheeaarrtt,,  II  hhaavvee  ssppookkeenn  ooff  yyoouurr  
ffaaiitthhffuullnneessss  aanndd  yyoouurr  ssaallvvaattiioonn;;  II  hhaavvee  nnoott  ccoonncceeaalleedd  yyoouurr  
sstteeaaddffaasstt  lloovvee  aanndd  yyoouurr  ffaaiitthhffuullnneessss  ffrroomm  tthhee  ggrreeaatt  
ccoonnggrreeggaattiioonn..  1111  DDoo  nnoott,,  OO  LLOORRDD,,  wwiitthhhhoolldd  yyoouurr  mmeerrccyy  
ffrroomm  mmee;;  lleett  yyoouurr  sstteeaaddffaasstt  lloovvee  aanndd  yyoouurr  ffaaiitthhffuullnneessss  kkeeeepp  mmee  
ssaaffee  ffoorreevveerr..      

CCoonnssiiddeerr:: [Think & Pray…]    
BByy  tthhee  ttiimmee  tthhee  ggoossppeell  ooff  JJoohhnn  wwaass  wwrriitttteenn,,  PPeetteerr  --  tthhee  rroocckk  uuppoonn  
wwhhoomm  tthhee  cchhuurrcchh  iiss  bbuuiilltt,,  aass  MMaatttthheeww''ss  ggoossppeell  ppuuttss  iitt  --  hhaadd  bbeeccoommee  
aa  ssyymmbbooll  wwiitthhiinn  tthhee  cchhuurrcchh  ooff  aappoossttoolliicc,,  hhiieerraarrcchhiiccaall  aauutthhoorriittyy..  TThhiiss  
ccrreeeeppiinngg  aauutthhoorriittaarriiaanniissmm  tthhrreeaatteenneedd  ttoo  bbeettrraayy  tthhee  vviissiioonn  ooff  SSppiirriitt--
bbaasseedd,,  eeggaalliittaarriiaann  ccoommmmuunniittyy..    

TThhee  eexxppeerriieennccee  iiss  aa  ffaammiilliiaarr  oonnee..  AA  ssmmaallll,,  ssttrruugggglliinngg  ccoommmmuunniittyy  ooff  
bbeelliieevveerrss  sseeaarrcchhiinngg  ffoorr  ttrruutthh  aanndd  jjuussttiiccee  ffiinnddss  tthhee  SSppiirriitt  pprreesseenntt  iinn  iittss  

mmiiddsstt..  TThheeyy  aarree  sseett  aaffllaammee  wwiitthh  tthhee  jjooyy  aanndd  ppeeaaccee  ooff  ddeeeepp  iinnssiigghhtt  
iinnttoo  GGoodd''ss  ccaallll  ffoorr  tthheemm  aanndd  ffoorr  tthhee  cchhuurrcchh  aass  aa  wwhhoollee..  TThheeyy  rruusshh  ttoo  
tthheeiirr  ssiisstteerrss  aanndd  bbrrootthheerrss  iinn  tthhee  llaarrggeerr  cchhuurrcchh,,  ooffffeerriinngg  tthhee  ggiifftt  ooff  
tthheeiirr  nneeww  rreevveellaattiioonn..  BBuutt  iinnsstteeaadd  ooff  ooppeenn  aacccceeppttaannccee,,  tthheeyy  hhiitt  tthhee  
bbrriicckk  wwaallll  ooff  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreejjeeccttiioonn..  RRaatthheerr  tthhaann  bbeeiinngg  eemmbbrraacceedd,,  
tthheeyy  aarree  iiggnnoorreedd..  

IIff  tthheeyy  iinnssiisstt  oonn  tthheeiirr  vveerrssiioonn  ooff  ttrruutthh,,  tthhee  rreeaaccttiioonn  ssttiiffffeennss  iinnttoo  
aannggeerr,,  hhaattrreedd,,  ppeerrsseeccuuttiioonn..  EEvveennttuuaallllyy,,  tthheeyy  mmuusstt  ddeecciiddee::  DDoo  wwee  iinn  
ttuurrnn  rreejjeecctt  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  cchhuurrcchh  iinn  ffaavvoorr  ooff  oouurr  oowwnn  SSppiirriitt--ffiilllleedd  
vviissiioonn  ooff  jjuussttiiccee  aanndd  ppeeaaccee??  OOrr  ddoo  wwee  ccoonnttiinnuuee  ttoo  wwiittnneessss  ttoo  tthhee  
rreelliiggiioouuss  ppoowweerrss,,  nnoo  mmaatttteerr  wwhhaatt  tthhee  pprriiccee??  

TThhiiss  sscceennaarriioo,,  ffaammiilliiaarr  ttoo  mmooddeerrnn--ddaayy  CChhrriissttiiaannss  wwhhoo  oofftteenn  ffiinndd  tthhee  
iinnssttiittuuttiioonnaall  cchhuurrcchh  hhaarrdd--hheeaarrtteedd  ttoo  JJeessuuss''  mmeessssaaggee  ooff  nnoonnvviioolleennccee  
aanndd  lloovvee,,  ddeessccrriibbeess  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  tthhaatt  aanncciieenntt  ccoommmmuunniittyy  ooff  
CChhrriissttiiaannss  wwhhoo  ggrroouunnddeedd  tthheemmsseellvveess  iinn  tthhee  ssttoorryy  ooff  JJeessuuss  kknnoowwnn  ttoo  
uuss  aass  tthhee  ggoossppeell  ooff  JJoohhnn..  FFrreeqquueennttllyy,,  ""ssppiirriittuuaalliizzeedd""  iinntteerrpprreettaattiioonnss  
ooff  tthhee  ffoouurrtthh  ggoossppeell  iiggnnoorree  tthhee  ssoocciiaall  ccrruucciibbllee  ooff  lloovvee  aanndd  hhoossttiilliittyy  iinn  
wwhhiicchh  tthhee  tteexxtt  wwaass  ffoorrmmeedd..  AA  rreeaaddiinngg  ooff  tthhee  
tteexxtt  sseennssiittiivvee  ttoo  ppoolliittiiccaall  aanndd  ssoocciiaall  rreeaalliittyy  
rreevveeaallss  aa  JJoohhaannnniinnee  ccoommmmuunniittyy  iinn  aa  lliiffee--oorr--
ddeeaatthh  ssttrruuggggllee  wwiitthh  ""tthhee  ppoowweerrss""  oovveerr  aa  
JJeessuuss  wwhhoo  lloovveedd  tthhee  wwoorrlldd  eennoouugghh  ttoo  ddiiee  
ffoorr  iitt  aanndd  ttoo  sseenndd  hhiiss  ddiisscciipplleess  oouutt  oonn  aa  
mmiissssiioonn  lliikkee  hhiiss  oowwnn..    
 

 [The Scripture] JJoohhnn  11..3311--3366  
3311  II  mmyysseellff  ddiidd  nnoott  kknnooww  hhiimm;;  bbuutt  II  
ccaammee  bbaappttiizziinngg  wwiitthh  wwaatteerr  ffoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  tthhaatt  hhee  mmiigghhtt  
bbee  rreevveeaalleedd  ttoo  IIssrraaeell..""  3322  AAnndd  JJoohhnn  tteessttiiffiieedd,,  ""II  ssaaww  tthhee  
SSppiirriitt  ddeesscceennddiinngg  ffrroomm  hheeaavveenn  lliikkee  aa  ddoovvee,,  aanndd  iitt  
rreemmaaiinneedd  oonn  hhiimm..  3333  II  mmyysseellff  ddiidd  nnoott  kknnooww  hhiimm,,  bbuutt  tthhee  
oonnee  wwhhoo  sseenntt  mmee  ttoo  bbaappttiizzee  wwiitthh  wwaatteerr  ssaaiidd  ttoo  mmee,,  ''HHee  
oonn  wwhhoomm  yyoouu  sseeee  tthhee  SSppiirriitt  ddeesscceenndd  aanndd  rreemmaaiinn  iiss  tthhee  
oonnee  wwhhoo  bbaappttiizzeess  wwiitthh  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt..''  3344  AAnndd  II  mmyysseellff  
hhaavvee  sseeeenn  aanndd  hhaavvee  tteessttiiffiieedd  tthhaatt  tthhiiss  iiss  tthhee  SSoonn  ooff  
GGoodd..""  3355  TThhee  nneexxtt  ddaayy  JJoohhnn  aaggaaiinn  wwaass  ssttaannddiinngg  wwiitthh  
ttwwoo  ooff  hhiiss  ddiisscciipplleess,,  3366  aanndd  aass  hhee  wwaattcchheedd  JJeessuuss  wwaallkk  
bbyy,,  hhee  eexxccllaaiimmeedd,,  ""LLooookk,,  hheerree  iiss  tthhee  LLaammbb  ooff  GGoodd!!""  


